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VIZIONI YNË
Destinacion atraktiv i biznesit me brende konkuruese agrare dhe ndertim 
te marredhieve partnere me investitorët, me turizëm malor të zhvilluar dhe 
vetëqeverisje efikase lokale. Ky është vizioni ynë për komunën e Tearcës!

Ne angazhohemi për zhvillimin e agrarit me produkte konkuruese dhe zvoglim 
të papunsisë tek popullata e re përmes:

- Formimit të asociacioneve dhe shoqatave të prodhuesve të agrarit;

- Përmisimit të infrastrukturës deri tek sipërfaqet punuese;

- Hulumtimit të mundësive për zhvillim të barërave mjekësor, bletarisë dhe 
produkteve të tyre;

- Formimit të qendres për grumbullim dhe shitje;

- Lobimit dhe promovimit tek investitorët.

Shfrytëzimi i  resurseve malore, zhvillim të turizmit malor dhe zgjerimi të 
infrastrukturës rrugore deri tek vendet turistike do të bëhet përmes:

- Përmirësimit të infrastrukturës rrugore për zhvillim dhe promovim të turizmit 
malor;

- Ndërtimit të objekteve të reja turistikë për rritjen e atraktvitetit turistik;

- Promovimit të turizmit malor, gjuetisë, peshkimit si dhe zhvillimi i sporteve 
malore

Do të vazhdojmë të nxisim dhe përkrahim zhvillim ekonomik përmes:

- Investimeve vendase, të huaja dhe investimeve nga mërgimtarët përmes 
marrëdhënieve partnere;

- Promovimit dhe afirmimit të komunës si destinacion atraktiv i biznesit;

- Krijimit të kushteve konkuruese për investim;

- Hapjes së biznes inkubatorëve për përpunimin e produkteve agrare dhe 
shërbimeve të përbashkëta.

- Efikasitet të vetqeverisjes lokale në shërbim të biznesit.
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INFRASTRUKTURE MODERNE DHE MJEDIS TË PASTËR

Projekte:

- Kontroll mbi menaxhimin e mbeturinave

- Rruga Neproshten – Trebosh – Zona e Lire ekonomike ne Tetove

- Sanimi i deponive ekzistuese te egra.

- Themelimi i njësive zjarrfikësve në nivel komunal

- Pjesmarrjen në ndarjen e koncesionit për udhëheqjen e integruar rajonale me 
mbeturinat në kuadër të QZRPP

- Vazhdimi i projektit për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit dhe impiantet e 
pastrimit të ujërave të zeza komunale

- Realzim i projektit për ujërat atmosferikë

- Vazhdimi i ndertimit të rrugës fushore prej fshatit Dobroshte-Nerashte qe lidh 
me aksin rrugore Nerashte - Vorce

- Hapja dhe tamponimi i rrugeve fushore ne nivel komune

- Ndërtimi i rrugës Nerasht - Odër

- Ndërtimi i kanaleve per vaditje të sipërfaqeve bujqësore

- Vazhdim i projektit për ndërtimin e trotuarit përgjatë rrugës regjionale Tetove 
– Jazhince.

- Vendosja e rrjetit të ndricimit publike përgjate trotuarit në rrugën regjionale 
Tetove – Jazhincë

- Realizimi i projektit të ujësjellsit sekondarë në fshatin Tearcë

- Realizimi i projektit të ujësjellsit  sekondarë në fshatin Nerasht

- Përgaditja e dokumentacionit teknikë për rrjetin  sekondarë të ujësjelsit të 
fshatit Sllatinë

- Gjetja e burimeve te reja kualitative të ujit të pijshëm

- Kyqja e gjitha vendbanimeve ne NP “Higjiena” – Tearce

- Ndërtimi i qarkores në rrugën lokale ndërmjetit fshatit Tearcë dhe Sllatinë
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URBANIZËM

- Pëpilim i planeve urbanistike për vendbanimet të cilave u skadon afati i 
vlefshmërisë gjatë vitit 2018

- Vazhdim i procedurave për legalizim te objekteve te ndërtuara pa leje

- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e hapsirave të gjelbërta nëpër vendbanimet e 
Komunës së Tearcës

- Urbanizimi i vikend lagjes “Tre ujërat”

ARSIM

- Ndertimin e cerdhes per fëmije ne Komunën e Tearcës

- Mbajtja e kurseve pa pagese per te rrijtë nga volonterët Amerikan qe janë të 
angazhuar ne Komunë të Tearcës, këto kurse do të realizohen nëpër shkollat 
fillore qe janë nën ingerencë të Komunës së Tearcës

- Organizimi i kurseve për informatikë

- Furnizim të shkollave fillore me pajisje teknike adekuate për mbarëvajtje të 
procesit arsimorë.

- Ndërimi i koftorëve të nxemjes qendrore që punojnë me naftë dhe zëvendësimi 
i tyre me sisteme tjera me efikase neper shkollat fillore te komunes se Tearcës.

- Përgaditja e studimit për vendosjen e paneleve fotovoltaike për furnizim me 
energji elektrike të shkollave fillore ne Komunën e Tearcës

- Ndërimi i fasadave dhe dritareve te objekteve të shkollave fillore me efikasitet 
energjetikë

- Vendosja e mekanizmave për mbylljen automatike të dyerve hyrëse te 
shkollave fillore te Komunës së Tearcës.
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BUJQËSIA

- Ndërtim i rrjetit për ujitje nga lumejtë deri te sipërfaqet punuese në të gjitha 
vendbanimet

- Rikonstrukim i infrastrukturës rrugore deri te sipërfaqet punuese

- Pikë grumbullimi për produkte bujqësore

- Repart për kalibrim, sortim, paketim dhe ruajtjen e produkteve

- Organizim i seminareve (prodhim i ushqimit të shëndoshë, HASSAP, ujitja, 
teknologjia, masat agroteknike, blegtoria, bletaria dhe barërat mjekësor),

- Nxitja e iniciativave për themelimin e kooperativave bujqësore

- Organizim i ngjarjeve publike për promovimin e brendeve agrare

- Përkrahja e qytatrëve që do të pësojnë dëme në bujqësi dhe blegtori nga 
fatkeqsite natyrore

KULTURË, RINI, SPORT DHE REKREIM

- Ruajtjen e kontinuitetit të mbajtjeve të manifestimeve tradicionale kulturore

- Rruajta dhe afirmimi i trashigimise kulturore dhe material ne Komune te 
Tearcës

- Organizim i shfaqjeve kulturore, artistike dhe zbavitëse në hapsirat atraktive 
historike ne rajonin e Komunës se Tearcës.

- Ndertimi i salles së sportit në nivel komunal,

- Ndërtimi i fushës multi-funksionale

- Perkrahje per klubet sportive ne nivel Komune

- Zgjedhje e sportistëve më të mirë në Komunën e Tearcës
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TURIZËM

- Promovim i alpinizmit ne malin Sharr

- Rikonstruimi dhe asfaltimi i rrugës nga f. Tearcë deri në vikend lagjen “Tre 
ujërat”

- Promovim të turizmit në faqet elektronike dhe përgaditja e materialeve 
propaganduese

- Ndertimi i rrugës malore nga fshati Odër deri në fshatin Përcë

PËRKUJDESJE SOCIALE QË GARANTON DINJITET TË QYTETARËVE

Sigurimi aktiv i komunës kah përmbushja e nevojave dhe interesave të qytetarëve 
në lëminë e mbrojtjes sociale, gjetja e formave për përkujdesjen e grupeve të 
lënduara sociale; gjetja e formave për socializimin e grupeve të margjinalizuara; 
përmirësimi i standardeve të qytetarëve dhe përkrahje e familjeve të prekura nga 
fatkeqsitë elementare, etj;

Projekte:

- Hapja e cerdhes për fëmijë

- Krijimi i kushteve për hapjen e qendrave ditore për përkujdesjen e fëmijëve 
familjarisht të barktisur dhe fëmijët e lënë në rrugë.

- Krijimi i kushteve për një jetë më të mirë sociale në klube për persona të 
moshuar

- Ndihmë personave, viktimë të dhunës familjare dhe promovimi i barazise 
gjinore

- Miratim i vendimit për vaucer që do ti lirojë 10% nga tatimi në prone rastet 
sociale në Komunë të Tearcës.

- Mbulimi i shpenzimeve në transportin publikë për studentët që janë me 
mesatare mbi 8.5 ne afat prej 6 muajve, me mundesi rinovimi deri 1 vite 
të studimeve. Dokumentet e tilla të jepen nga Departamenti për zhvillim të 
arsimit në Komunë të Tearcës.
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PËRKRAHJE NDAJ OJQ-ve

Bashkëpunimi me sektorin e OJQ, krijimi i kushteve për realizimin e aktiviteteve 
të qytetarëve dhe shoqatava të qytetarëve dhe afirmimi i komunës së Tearcës si 
komunë me rrjetë të zhvilluar të OJQ-ve.

- Ruajtja e kontuinitetit të bashkëpunimit me sektorin joqeveritar

- Sigurimi i kushteve për punë të shoqatave qytetarë dhe vendosja e 
bashkëpunimit të njejtë me shoqatat e qytetarëve nga grupet e ndryshme me 
interes për veprim

- Përkrahje finansiare e OJQ për realizimin e projekteve me interes per 
Komunën e Tearcës




